Gent, 4 september 2020
PFV/RB/TP/026/2020

Betreft: format wintercompetitie 2020/2021 - algemeen kader

Beste provinciale verantwoordelijke
Beste clubbestuurder
Beste PFV-lid

Na veelvuldig en grondig overleg werd op donderdag 3 september door het Bestuursorgaan van de PFV een
beslissing genomen met betrekking tot het format voor de wintercompetitie 2020/2021.
Uiteraard werd bij het vormgeven van dit format rekening gehouden met de huidige epidemiologische situatie
en de daaraan verbonden richtlijnen uit de ‘leidraad sport en corona - code geel’, de ‘leidraad voor een
verantwoorde heropstart van de sportsector’ en de geldende protocollen.
Bij het nemen van deze beslissing werd niet over één dag ijs gegaan. We zijn namelijk nog steeds van mening
dat ieders gezondheid primeert, maar we zijn er ons tegelijk terdege van bewust dat we er naar snakken om
terug onze sport te beoefenen. Bovendien heeft sporten een positieve invloed op het algemene fysieke en
psychische welzijn. Daarom hebben we bij het uitwerken van het competitieformat getracht om een evenwicht
te vinden tussen de identiteit van onze wintercompetitie en alle te volgen richtlijnen.
Hierna kan u reeds het algemene kader van het format terugvinden. Ondertussen zal er verder gewerkt worden
aan een draaiboek met een uitgebreide omschrijving van het format, een reglement, … .

We roepen jullie allen nog steeds op om in iedere situatie het gezond verstand te gebruiken en zowel tijdens
het beoefenen van onze sport als er buiten u te gedragen met respect voor uzelf en elkaar. Blijf ook steeds alle
gecommuniceerde en verplichte richtlijnen naleven en zorg voor een onverminderde toepassing van de
gekende gezondheidsmaatregelen.

Play safe, stay safe!

Het voltallig PFV-bestuur
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Format wintercompetitie
Algemeen principe:
Het spelprincipe blijft behouden zoals vorig jaar. Met andere woorden, de competitie ‘All-Cat’ wordt gespeeld
met ploegen bestaande uit drie tripletten. Voor de competitie ‘50+’ zijn de provincies vrij om te kiezen tussen
het spelen in triplet of doublet.
Het uitgewerkte format is geldig voor alle niveaus waarvoor een competitie wordt georganiseerd (zie nationale
en Vlaamse wintercompetitie hieronder) en voor alle deelnemende clubs.
De competitie ‘All-Cat’ gaat van start in het weekend van 10 en 11 oktober. De startdatum van de competitie
‘50+’ kan door de provinciale afdeling autonoom vastgelegd worden.
Bijzondere maatregelen:
-

-

Het dragen van een mondmasker in het clublokaal is verplicht, ook tijdens het sporten.
De cafetaria’s dienen zich strikt te houden aan de opgelegde maatregelen voor de horeca. Dit betekent
dat spelers het mondmasker enkel mogen af doen wanneer men neerzit op hun vaste plaats.
Wedstrijden zullen maximaal gespreid worden in tijd.
Er kunnen maximaal twee ploegen tegelijk thuis spelen.
Omdat er noch garantie is op een volledige competitie noch op een correct behoud van de
reeksindelingen zullen er dit jaar geen stijgers of dalers zijn.
Om de clubs financieel te ondersteunen zal de PFV voor de Vlaamse reeksen maximum 50% van de
‘normale’ inschrijvingsgelden factureren. Voor de provinciale competitie kunnen de provincies
beslissen om dit percentage te verlagen.
De reeksen zullen worden ingedeeld rekening houdende met de einduitslag van het seizoen 2019/2020
én volgens de ingeschreven ploegen.
Er is voor geen enkel niveau een verplichting tot deelname aan de wintercompetitie 2020/2021.
Er wordt sterk aangeraden om geen toeschouwers toe te laten. Toeschouwers zijn bovendien enkel
toegelaten wanneer de beschikbare oppervlakte van de cafetaria dit toelaat en mits het strikt volgen
van de horecamaatregelen. Dit betekent dat iedereen (toeschouwers én spelers) te allen tijde de
afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar moeten kunnen respecteren. Indien door het aantal
aanwezig spelers er onvoldoende ‘publiekscapaciteit’ in de cafetaria over is, dan zijn toeschouwers
niet toegelaten. Toeschouwers zijn verplicht een mondmasker te dragen, behalve wanneer ze op hun
vaste plaats in de cafetaria neerzitten.

Nationale wintercompetitie
De collega’s van de FBFP hebben beslist om niet deel te nemen aan de nationale wintercompetitie van
2020/2021. Daarom heeft het bestuur van de PFV beslist om voor de 10 Vlaamse ploegen uit de nationale
reeksen een afzonderlijke competitie te voorzien onder de noemer ‘Super Vlaamse’ competitie.
Deze 10 ploegen zullen eerstdaags aangeschreven worden vanuit het PFV-secretariaat met de vraag of ze al
dan niet wensen deel te nemen aan dit competitieformat. De ingeschreven ploegen zullen ondergebracht
worden in één reeks.
Wanneer een ploeg zich niet inschrijft, dan kunnen de spelers uit deze ploeg deelnemen aan de provinciale
wintercompetitie.
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Vlaamse wintercompetitie
Om meer ruimte te creëren in de kalender en omdat er reeds enkele damesploegen hadden afgehaakt, wordt
de Vlaamse damescompetitie voor het seizoen 2020/2021 geannuleerd.
De Vlaamse herencompetitie wordt wel georganiseerd volgens de principes en maatregelen van dit
competitieformat.
Deze ploegen zullen eerstdaags aangeschreven worden vanuit het PFV-secretariaat met de vraag of ze al dan
niet wensen deel te nemen aan dit competitieformat. De reeksen zullen worden ingedeeld rekening houdende
met de einduitslag van het seizoen 2019/2020 én volgens de ingeschreven ploegen.
Wanneer een ploeg zich niet inschrijft, dan kunnen de spelers uit deze ploeg deelnemen aan de provinciale
wintercompetitie.
Provinciale wintercompetitie
De verantwoordelijken van de (provinciale) kalendercommissies zullen rekening houden met de beschikbare
infrastructuur van de clubs bij het opstellen van de kalender en het al dan niet toelaten om met twee ploegen
tegelijk thuis te spelen. Om dit correct te kunnen aanpakken willen we aan de clubs die dit nog niet hebben
gedaan, vragen om de online ‘infrastructuur bevraging’ alsnog in te vullen. U hebt hiervoor eind mei een mailtje
ontvangen.
Wat nu?
Provinciaal verantwoordelijke:
1e - bezorg dit schrijven zo spoedig mogelijk aan de clubverantwoordelijke(n) van uw competitieve clubs.
2e - organiseer tussen 10 en 15 september een provinciale sportleidersvergadering. Communiceer deze datum
zeker naar de PFV via tim-pennoit@pfv.be zodat een lid van het Dagelijks Bestuur PFV aanwezig kan zijn.
Clubverantwoordelijke:
1e - de bevoegdheid van de lokale autoriteiten blijft van tel. Ga daarom ten rade bij uw lokale overheidsdienst
en vraag hun toestemming voor uw club om te mogen spelen volgens dit competitieformat. We doen ons
uiterste best om zo spoedig mogelijk het uitgebreider draaiboek te bezorgen zodat u dit indien nodig kan
voorleggen aan uw lokale overheid.
2e - hebt u toestemming van de gemeente, ga dan binnen uw clubbestuur en bij uw competitieve leden na of
jullie willen deelnemen aan de wintercompetitie.
3e - tijdens de provinciale sportleidersvergadering schrijft u het aantal ploegen in voor de wintercompetitie
2020/2021.
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